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APRESENTAÇÃO

NOSSOS VALORES

representamos

Distribuidor exclusivo:

Este Catálogo de Máquinas e Acessórios que você tem em mãos apresenta uma boa parte dos produtos 
que representamos com exclusividade no Brasil. 

A GUSMÃO há mais de 35 anos, atua no setor vidreiro oferecendo a mais avançada tecnologia mundial em 
produtos, máquinas e acessórios. 

Nosso compromisso principal é com seu ramo de negócios e suas necessidades, sendo assim, estamos 
sempre a disposição para oferecer o que há de melhor no mercado. 

Atuamos no ramo do vidro com larga experiência no atendimento a vidraçarias e temperadores. Somos 
representantes dos mais tradicionais e conceituados fabricantes no mercado mundial de máquinas e 
acessórios para vidro.

solicitacao@gusmao.com.br(11) 3998-2020

Tudo o que você precisa para o beneficiamento do vidro

BNDESFINAME

 ATENÇÃO TOTAL AO CLIENTE
Cuidamos de cada cliente como se fosse 
único, construindo relações duradouras pela 
compreensão e atendimento de suas reais 
necessidades.

AGILIDADE E ASSERTIVIDADE

Assertividade e agilidade para atender a todas 
as solicitações de nossos clientes corretamente 
no seu tempo ideal.

PROFISSIONALISMO E OBJETIVIDADE
Capacitação técnica, fatos e dados apresentados 
com precisão e objetividade, pautam nossas 
abordagens, para dar clareza e segurança às 
decisões de nossos clientes.

INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA 
Seriedade, transparência e ética são valores 
inegociáveis, os fundamentos essenciais de 
todas as nossas práticas e interações.
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Ventosa de Borracha Ventosa para Régua

RÉGUAS DE CORTE

Esquadros

ACESSÓRIOS

COMPASSo

espaçador de vidro 
cortiça)

ventosa

5

dica

O manuseio de peças de vidro é uma atividade que necessita de total segurança para eliminar 
riscos. Quanto maior a peça a ser transportada, maior a exigência de qualidade para evitar prejuízos 
e acidentes.

Oferecemos diversos tipos de ventosas, uma para cada tipo de aplicação com trabalho manual, as 
motorizadas e sistema de controle a vácuo.

Cada ventosa para sua aplicação

( (

ventosa 4gb gr



equipamentos Linha de Colagem
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ventosas para grua manuais e motorizadas pinças
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Ventosa para Ponte
ou Monovia 6GB

Ventosa para Ponte
ou Monovia 8GB

ventosa para ponte 
ou monovia 12gb

Ferramentas para movimentação de vidro
Ventosas Manuais e acessórios em geral

Pinças para Chapas
Para movimentação de chapas com capacidade para até uma tonelada de vidros com espessura  de até 
60mm. Aproveita o peso do material içado como fator de maior capacidade de sustentação.

Pinça para Chapa de Vidro

Pinça lateral gr



Ventosa Dupla

Ventosa Dupla

Ventosa única

Ventosa Dupla
Articulada

Ventosa Dupla
Copo Automobilística

Os equipamentos, são capazes de armazenar até 15 gavetas com 1 pilha em cada gaveta opcional 2 e 3 pilhas 
de vidro float, conforme a necessidade, classificando e organizando.

Exemplo: em um classificador de 2 pilhas por gaveta no espaço de 7x4 metros, pode ser armazenado 5 cargas 
de vidro com segurança.

A GUSMÃO traz ao Brasil a novidade mundial que reduz em até quatro vezes o espaço necessário para se 
estocar lâminas de vidro.

Classificador RIAL 
1, 2, 3 Colares por gaveta

CLASSIFICADOR MODELO GR
 1, 2, 3 Colares por gaveta

Equipamentos para armazenamento de chapas de vidros
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equipamentos Linha de Colagemclassificadores ventosas manuais



Variedade de espessuras e modelos

Fácil aplicação para um melhor desempenho Componente decorativo que valoriza 
o vidro duplo ou insulado

Perfil para Vidro Duplo

Barra PinaziFita Butyl

Permite junção dos perfis  
com facilidade e segurança

Ângulo para Perfil

Fita Biadesiva

Vai produzir?

O consumo de vidros duplos, também conhecido como vidro insulado, vem aumentando consideravelmente 
em todo o mundo e também no Brasil por causa de seu apelo ecológico. Ele é o vidro que retém o calor, 
economizando custos com a energia elétrica do ar-condicionado e, ao mesmo tempo, pode permitir a 
passagem de muita luz, economizando a energia. Existem diversos sistemas para a montagem do vidro 
duplo, podendo ser manual, semi automático ou totalmente automático.

A GUSMÃO trouxe da Itália a solução mais adequada ao mercado brasileiro. Baixo custo, alta produtividade 
e qualidade em produtos que superam suas expectativas.

Tecnologia italiana para a
vedação final do produto

Máxima absorção da umidade
por muito mais tempo Para teste da qualidade da Sílica

 Para teste de 
qualidade do Thiokol

Máquinas, Equipamentos, Ferramentas e Insumos para Vidros Insulados (Termo-acústico).

Aplicação fácil e eficiente no processo 
de vedação final do produto

Pistola Selante para
 Vidro Duplo

Sílica para Vidro Duplo

Kit Delta T

Thiokol, Polisulfeto

dinaMõmetro

Mantém a elasticidade e adesão
sob as mais severas condições

ButylHotver

equipamentos Linha de Colagemvidro duplo vidro duplo
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Operação manual com o menor 
custo-benefício

Proteção do bico aplicador contra endurecimento 
do Thiokol. Regulagem automática

Dosagem adequada da sílica,
sem desperdício

Indicada para curvar perfis

Prensa para Vidro Duplo

FreezerCarregador de Sílica

Calandra para Perfil

Precisão milimétrica e eficiente
no corte dos perfis

Aplicação automatizada do  
Butyl com rapidez e segurança

Corta Perfil Butiladora

Fixação e giro do vidro
para vedação final

Equipamento para mistura
e aplicação de Polisulfeto

Mesa Giratória

Extrusora Mescladora

Desmineralizador

Carregadora de Gás
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equipamentos Linha de Colagemvidro duplo vidro duplo



rebolos rebolos
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Garanta melhores resultados e grande economia usando rebolos italianos com tradição e experiência de mais 
de 100 anos, fabricando e se especializando no que há de melhor!

Rebolos Copo Diamantados Metálicos e Resinados

Linha completa para todos os tipos de equipamentos

Rebolos para acabamento e Finalização de Bordas de Vidros

Rebolo Diamantado 
Periférico para Biseladora

Alto desempenho em qualquer
lapidadora do mercado

rebolo de feltro 

Para todas as máquinas do mercado

Rebolo Copo para Polimento

Durabilidade e alto desempenho  
para seu produto brilhar



colagem uv ferramentas
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Colagem de vidros definitiva sem complicações e com qualidade final impecável, só se consegue utilizando 
produtos e acessórios profissionais. Com os acessórios para colagem de vidros que a GUSMÃO oferece, 
montar peças decorativas com esse material vira uma atividade prazerosa e lucrativa.

Kit Maleta - Esquadro para Colagem

Luminária e Lâmpada Philips

Bico Aplicador para Cola UV

Cola UV Bohle

Detector de Estanho

Detector de Vidro Temperado

Permite perfeita colagem a 90 graus

Para balcões de trabalho Garantia da marca alemã
e do melhor produto

Adaptável às mais diversas situações

Para detectar o lado estanhado do vidro

Precisão e sem riscos de falhas

Ferramentas e Insumos para Colagem de Vidros

Caneta Diamantada para
Centro Usinagem

Brocas e Fresas para Centro de Usinagem  
e Forvet de alto desempenho

Brocas FOrvet

Ferramentas Diamantadas para Centro de Usinagem

Escariador Pião com 
Carretel

Escariador Pião

Formato preciso e ajustável
a vários tipos de furos



ferramentas ferramentas
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Alicate Três Pontas 
para Vidros

Alicate de Corte 
de Canto

Destacador de Vidros 
Para Várias Medidas

Alicate
Bico de Pato

Alicate Bico de 
Pato 24 mm

Destaque preciso nas
mais variadas situações

Ferramenta que
promove diferenciais

Destaque preciso  
do vidro

metro

Versatilidade na
medição em obras

Ferramentas Manuais

Apicuador

Para surpreender os clientes 
com trabalhos inusitados

Régua T com rodÍzios

Ferramentas Diamantadas para Corte de Vidro

Cortador Vidro

Marcas reconhecidas 
mundialmente

Disco Diamantado
Para corte preciso do vidro



ferramentas epi
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Ter o melhor equipamento para o corte do vidro não é suficiente. É preciso utilizar os suprimentos corretos  
para obter maior eficiência. 

Substituir periodicamente os rodízios e utilizar óleos adequados para o corte do vidro contribui para a 
eficiência de sua linha de produção, gerando economia.

A GUSMÃO pode lhe assessorar sobre os melhores suprimentos para o corte de vidros de acordo com o 
equipamento que sua empresa utiliza.

Rodízios e óleos de corte

Rodízios para  
Mesa de Corte

lâminas para 
mesa de corte

Óleo Refrigerante
para Lapidadora

Temos o modelo adequado
ao seu equipamento

Prolonga a vida útil do equipamento

Óleo Lubrificante 
de Corte

Destaque rápido e efici-
ente sem desgastes

Ferramentas Manuais, Rodízios e Óleos

A segurança dos profissionais 
que trabalham com vidros é 
responsabilidade do empregador.

A falta de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) é a maior responsável 
por afastamentos de empregados e 
processos trabalhistas.

A segurança dos profissionais que trabalham com vidros é responsabilidade do empregador.

A falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) é a maior responsável por afastamentos de empregados 
e processos trabalhistas.

A GUSMÃO trabalha com uma linha completa de EPIs especialmente direcionados para os profissionais do 
setor vidreiro.

Luva de Previlon

Mangotes e
 Munhequeiras

Previna-se contra esse problema.

Equipamentos para segurança individual EPI



MÁQUINAS manuais MÁQUINAS manuais
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Serra Pneumática

Politriz Pneumática 
e seus acessórios

Lixadeira Pneumática W315

Escariador Pneumático

Grande mobilidade e 
precisão para cortes

Brilho e remoção de 
riscos com mobilidade

Ideal para as mais diversas situações 
de ajustes na obra

Prático e portátil para ajustes e 
ganho de tempo

Ferramentas e Insumos para beneficiamento do Vidro

Óxido de Cério

Lixa para Politriz

Vários granulometrias

Para obtenção fácil de
mais brilho no vidro

Furadeira Elétrica Manual

Versatilidade a ser furada na cha-
pa de vidro.



máquinas robustase.v.a.
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A GUSMÃO abastece o mercado com películas de E.V.A. certificadas 
na Europa e com qualidade testada no Instituto Falcão Bauer da 
Qualidade. Para oferecer com pronta entrega a GUSMÃO mantém 
estoque e comercializa o produto a preços especiais.

Insumos para Vidros Laminados Equipamentos automáticos para processamento do vidro

A GUSMÃO há mais de 35 anos 
atua em parceria com a tradicional 
fábrica italiana de máquinas 
para o beneficiamento do vidro, 
acumulando clientes satisfeitos 
no fornecimento de:

• Lapidadoras retilíneas;
• Lapidadoras bilaterais;

• Linhas completas de lapidação;
• Biseladoras;
• Carregadores;
• Centros de Perfuração;
• Filetadoras Automáticas; Furadeira Automática

Duplo Cabeçote

Lapidadora Bilateral

Lapidadora Copo



máquinas robustas mesa de corte

27www.gusmao.com.brwww.gusmao.com.br

LINHA DE PINTURA TEC GLASS

LINHA de Turnover

Forno de Laminação 
com EVA    LAminarts

Mesas Automáticas para Corte de Vidros

A GUSMÃO oferece ao mercado mesas de corte automáticas com tecnologia italiana e modelos diversos, da 
mais simples até mesas com carregamento automático de chapas e corte de vidros laminados. Consulte mesas 
a pronta entrega.

Linha de Corte com Carregador Bilateral

Mesa de Corte  
Monolítico e Laminado

-
Mesa de Corte Compacta 

Modelo FR
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máquinas robustasmáquina de corte lavadoras
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Lavadoras Automáticas

Lavadoras automáticas com o melhor 
da tecnologia italiana. Verticais ou 
horizontais para lavagens de vidros 
destinados as mais diversas finalidades.
Consulte linha de laminado da Triulzi.

lavadora horizontal

Lavadora Open 
Top Vertical

lavadora 
vertical loch

Máquina de Corte com Jato de Água   Dardi-



A GUSMÃO está instalada em 3(três) endereços 
com amplo estoque de suprimentos e insumos 
para atender o cliente na sua totalidade. 

Oferecemos máquinas, equipamentos e 
acessórios fabricados por empresas sólidas e 
focadas na melhoria contínua da satisfação dos 
clientes.

Nossa preocupação é constante com o 
crescimento e manutenção do bom atendimento 
para oferecer o que há de melhor em tecnologia, 
qualidade e produtividade para o setor vidreiro.

Consulte)nos!

Certamente temos o que você precisa.

solicitacao@gusmao.com.br

(11) 3998-2020

Acesse nosso site e 
faça já sua cotação!

www.gusmao.com.br
www.gusmao.com.br



“NÓS AJUDAMOS A CRIAR UM 
MUNDO MAIS TRANSPARENTE, 

ILUMINADO E SEGURO.”


